
 

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ: 

0 800 500 490 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні);  

490 (дзвінки з мобільних телефонів абонентів MTC, Київстар, life:) за тарифами операторів). 
www.pumb.ua 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 

БАНК" 

2. Код за ЄДРПОУ 14282829 

3.Місцезнаходження 83001, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 2а 

4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 231 73 81 +380 44 507 14 75 

5. Електронна поштова адреса Elena.Shubina@fuib.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 

http://pumb.ua/ua/investor_relations/debt_ratings/ 

debt_obligations/issuer_information/ 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

28 березня 2014 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

№ 66 вiд 28 березня 2014 р.) прийнято рiшення припинити повноваження усiх членiв 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", згiдно якого припинено повноваження Архiпова Iллi 

Валерiйовича на посадi Голови Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" з 28 березня 2014 року, у 

зв’язку iз затвердженням нового кiлькiсного складу Спостережної ради. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Перебував на посадi з 21.02.2013 р. 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

28 березня 2014 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

№ 66 вiд 28 березня 2014 р.) прийнято рiшення припинити повноваження усiх членiв 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", згiдно якого припинено повноваження Курiлка Сергiя 

Євгеновича на посадi Члена Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" з 28 березня 2014 року, у 

зв’язку iз затвердженням нового кiлькiсного складу Спостережної ради. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Перебував на посадi з 21.02.2013 р. 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

28 березня 2014 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

№ 66 вiд 28 березня 2014 р.) прийнято рiшення припинити повноваження усiх членiв 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", згiдно якого припинено повноваження Дугадко Ганни 

Олександрiвни на посадi Члена Спостережної ради ПАТ "ПУМБ" з 28 березня 2014 року, у 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 

I. Загальні відомості 

II. Текст повідомлення 

http://pumb.ua/ua/investor_relations/debt_ratings/
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зв’язку iз затвердженням нового кiлькiсного складу Спостережної ради. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Перебувала на посадi з 21.02.2013 р. 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

28 березня 2014 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

№ 66 вiд 28 березня 2014 р.) прийнято рiшення обрати членiв Спостережної ради та Голови 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", згiдно якого обрано Архiпова Iллю Валерiйовича на 

посаду Голови Спостережної ради Банку з 29 березня 2014 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Строк, на який призначено: згiдно чинного законодавства України. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

Директор, SCM ADVISORS (UK) LIMITED (СКМ ЕДВАЙСОРС ЛIМIТЕД); 

Директор з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ». 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

28 березня 2014 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

№ 66 вiд 28 березня 2014 р.) прийнято рiшення обрати членiв Спостережної ради та Голови 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", згiдно якого обрано Курiлка Сергiя Євгеновича на 

посаду Члена Спостережної ради Банку з 29 березня 2014 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Строк, на який призначено: згiдно чинного законодавства України. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

Заступник директора, ТОВ «Юридична фiрма «Воропаєв та партнери». 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

28 березня 2014 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

№ 66 вiд 28 березня 2014 р.) прийнято рiшення обрати членiв Спостережної ради та Голови 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", згiдно якого обрано Дугадко Ганну Олександрiвну на 

посаду Члена Спостережної ради Банку з 29 березня 2014 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Строк, на який призначено: згiдно чинного законодавства України. 

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

Менеджер з розвитку бiзнесу, АТ «СКМ»; Заступник Голови Правлiння, ЗАТ АБ «РАДА 

БАНК». 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

28 березня 2014 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

№ 66 вiд 28 березня 2014 р.) прийнято рiшення обрати членiв Спостережної ради та Голови 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", згiдно якого обрано Поважну Маргариту Вiкторiвну на 

посаду Члена Спостережної ради Банку з 29 березня 2014 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
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Строк, на який призначено: згiдно чинного законодавства України. 

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 

Фiнансовий директор, АТ «СКМ»; Заступник фiнансового директора, АТ «СКМ». 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних данних не надала. 

28 березня 2014 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПУМБ» (Протокол 

№ 66 вiд 28 березня 2014 р.) прийнято рiшення обрати членiв Спостережної ради та Голови 

Спостережної ради ПАТ "ПУМБ", згiдно якого обрано Катанова Георгi Богомiлова на 

посаду Члена Спостережної ради Банку з 29 березня 2014 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Строк, на який призначено: згiдно чинного законодавства України. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

Заступник директора, SCM ADVISORS (UK) LIMITED (СКМ ЕДВАЙСОРС ЛIМIТЕД); 

Вiце-президент, ТОВ «Барклайс Капiтал (Москва, Російська Федерація); Виконавчий 

директор, старший спецiалiст, Голдман Сакс (Москва, Російська Федерація). 

Часткою в статутному капiталi ПАТ "ПУМБ" не володiє. 

Згоду на розкриття паспортних данних не надав. 

 

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 

 

 Голова Правлiння                                                         Черненко Сергiй Павлович  

            

     

III. Підпис 


